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12.1
Občinski svet Občine Cerkno

ZADEVA: Predlog občinskemu svetu o umiku javnega dobra z zemljišča s parcelno številko 498/1
k. o. 2345 Zakriž
Občinski svet Občine Cerkno je ob sprejemanju proračuna občine za leto 2022 na svoji 31. seji dne 28. 12.
2021 sprejel tudi Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerkno za leto 2022. V njem so navedena
za prodajo ali menjavo tudi zemljišča, ki imajo status javnega dobra.
Zemljišč s statusom javnega dobra se ne da prodati ali menjati, zato je potrebno najprej sprejeti sklep
občinskega sveta o umiku statusa javnega dobra in vpis lastništva Občine Cerkno. Šele nato je mogoče ta
zemljišča prodati ali zamenjati za druga zemljišča.
V nadaljevanju predstavljamo primer občana, ki je predlagal odkup dela zemljišča parcelna številka 498 k. o.
2345 Zakriž s statusom javnega dobra. Za mnenje o predlagani prodaji dela zemljišča smo zaprosili tudi
Krajevno skupnost Cerkno, od katere smo prejeli pozitivno mnenje. Tako je predlagatelj naročil odmero
zemljišča in iz parcelne številke 498 k. o. 2345 Zakriž sta nastali dve novi parceli, to sta 498/1 in 498/2, obe
k. o. 2345 Zakriž. Predmet prodaje in s tem umika javnega dobra je parcela številka 498/1 k. o. 2345 Zakriž.
Obravnavano zemljišče, ki ga želi odkupiti občan, lastnik sosednjega zemljišča, poteka po njegovem dvorišču
in se ni nikoli uporabljal kot pot, saj zaradi reliefnih pogojev na južnem delu izvedba poti ni možna. To
zemljišče je v naravi kmetijsko in gozdno zemljišče.

Občinskemu svetu Občine Cerkno predlagamo v sprejem naslednji

sklep:

Občinski svet Občine Cerkno sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parcelna
številka:
-

498/1 k. o. 2345 Zakriž,

ter da se pri njej vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282
Cerkno, matična št.: 5880076000, do celote (do 1/1).
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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